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Plats och tid

KF-salen kl. 14:00–17:10

Ledamöter

Olof Eriksson (S), ordförande
Fredrik Bengtsson (S), 1:e vice ordförande, § 182-189
Klas Häggström (L), 2:e vice ordförande
Linda Strand (S)
Lisa Malm (MP)

Tjänstgörande ersättare

Sofia Karlsson (S), ersätter Per-Arne Andersson (V)
Maria Bertilsson (S), ersätter Ann Ottosson (M)
Peter Vestlund (L), ersätter Anne Sörqvist (C)
Charles Mac Wange (KD), ersätter Toni Radanov (C)
Ann-Charlotte Örtegren, ersätter Fredrik Bengtsson (S) §§ 190-216

Ersättare

Ann-Charlotte Örtegren (S), §§ 182-189

Övriga deltagare

Catrin Eriksson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Ingela Sörqvist, controller, ekonomienheten, ej beslut
Kent Jönsson, enhetschef enheten grundskola, barn- och
utbildningsförvaltningen, §§ 182-190
Carina Lavén, förskolechef, enheten förskola, § 188
Erika Sörqvist, nämndsekreterare
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Sekreterare

Paragrafer

182 - 216

Erika Sörqvist

Ordförande

Olof Eriksson

Justerare

Klas Häggström
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Datum då anslaget tas ned

Kanslienheten

Underskrift

Erika Sörqvist

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18

2 (42)
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BUN § 182 Val av justerare
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Till justerare av dagens protokoll väljs Klas Häggström (L).
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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BUN § 183 Godkännande av ärendelista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendelistan godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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BUN § 184 Central Samverkan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om Central Samverkansgrupps möte.
De fackliga organisationerna hade inget att erinra, utom vad gäller
budgetanpassningar vilket redovisas under § 191 Budgetanpassningar 2019.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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BUN § 185 Redovisning Öppna Jämförelser
Grundskola 2018 SKL inkl. Lärarförbundets
ranking
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Kent Jönsson, enheten grundskola, redogör för Öppna Jämförelser
Grundskola SKL.
I Öppna Jämförelser Grundskola har SKL särskilt granskat hur elever i,
framförallt, årskurs nios behörighet till yrkesprogram på gymnasiet ser ut,
meritpoängen och hur stor andel av eleverna som har betyg i samtliga ämnen.
Åmåls kommun hamnar i år på plats 160, vilket är en förbättring jämfört med
2017. Åmåls kommun har förbättrat sitt resultat de senaste två åren.
I riket ökar antalet elever som är behöriga till yrkesprogram med 2% jämfört med
2017, pojkars resultat har förbättrats mer än flickor, men flickor presterar
sammantaget bättre och andelen elever med betyg i samtliga ämnen har stigit från
74% till 76%.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/276

BUN § 186 Redovisning Måluppfyllelse enheten
grundskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Kent Jönsson, enheten grundskola, informerar om enheten
grundskolas måluppfyllelse.
Måluppfyllelsen är en redovisning av hur många elever på respektive skola som
riskerar att inte uppnå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Enheten grundskola
arbetar nu vidare med att identifiera vilka faktorer som kan orsaka de avvikelser
som upptäckts.
Enheten arbetar med olika typer av åtgärder och anpassningar för de elever som
behöver mer stöd.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/228

BUN § 187 Redovisning Kommunblad 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar Kommunblad 2017.
I kommunbladet ges en sammanfattande bild av kommunens förskola, pedagogisk
omsorg, fritidshem, skola och vuxenutbildning utifrån ett urval av den senast
publicerade statistiken. En jämförelse görs även med andra liknande kommuner
och med riket som helhet.
Kommunbladen publiceras i två steg. Under våren publiceras uppgifter om
barn/elever, pedagogisk personal samt utbildningsresultat. Under hösten
kompletteras kommunbladen med information om kostnader.
Uppgifter om barn/elever och pedagogisk personal avser förhållanden den 15
oktober 2017 (om inget annat anges). Uppgifterna för förskola, pedagogisk
omsorg och fritidshem avser både kommunala som fristående verksamheter i
kommunen (om inget annat anges). Kostnaderna avser kalenderåret 2017 och
enbart verksamheter i kommunal regi.
Mer uppgifter och jämförelsetal kan hämtas från Skolverkets hemsida:
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering
http://www.jmftal.artisan.se/ (uppgift per kommun)
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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BUN § 188 Redovisning TILLSYN - enheten
förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Carina Lavén, enheten förskola, redovisar för TILLSYN vad gäller
fristående förskolor och pedagogisk verksamhet i Åmåls kommun. TILLSYN är
ett sätt att kontrollera att de privata verksamheterna följer de riktlinjer, rutiner och
läroplaner som finns. De verksamheter som det gjorts tillsynsbesök på är:
Tössebobarna (pedagogisk omsorg)
Förskolan Myran
Förskolan Pärlan
Förskolan Barnhagen
Förskolan Lyckan
Förskolan Regnbågen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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BUN § 189 Redovisning INSYN - enheten
grundskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Kent Jönsson, enheten grundskola, informerar om INSYN för
fristående grundskolor i Åmåls kommun. För grundskolor är Skolinspektionen
inspektionsmyndighet, och INSYN är enbart ett sätt för kommunen att få insyn i
den fristående verksamheten. Kommunen kan inte påverka hur verksamheten
bedrivs, men kan anmäla allvarliga brister till Skolinspektionen. Inga brister har
upptäckts vid insynsbesöken i Åmåls kommun. Följande fristående verksamheter
har det gjorts insynsbesök på:
Edsleskog Friskola
Natur- och miljöskolan
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18

12 (42)

Dnr BUN 2018/57

BUN § 190 Budgetuppföljning per den 30
november 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga
eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Underskott
jämfört med budget redovisas med minustecken.
I bilaga Ekonomisk prognos november 2018 redovisas utfallet för perioden 1
januari - 30 november 2018 beräknad prognos (avvikelse) per 30 november 2018
samt årsbudget och beräknat utfall för år 2018.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om – 2 700 tkr efter
november månad.
Barn- och utbildningsnämnden för ett samtal om prognosen och konstaterar att
inga åtgärder behöver vidtas i nuläget.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 10 december 2018
- Ekonomisk prognos november 2018 för barn- och utbildningsnämnden daterad
10 december 2018
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/283

BUN § 191 Budgetanpassningar 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att genomföra generella anpassningar på 3% för verksamheterna
förskola, grundskola och gymnasium, vilket motsvarar den beräknade
minskningen av bidrag för asyl och etablering.
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram förslag på elevpeng med hänsyn tagen till socioekonomiska faktorer.

Sammanfattning av ärendet
Intäkterna i barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2019 beräknas minska
med cirka 7 miljoner kronor.
Minskningen härrörs till
- minskade intäkter, bidrag från Migrationsverket för asylsökande barn och elever
i samtliga verksamheter då antalet barn/elever i asyl har minskat i snabbare
omfattning än beräknat (beräkningen för 2019 gjordes i mars 2018).
- minskade intäkter/bidrag för Åmåls kommun vad gäller nyanländas etablering
där en större andel än beräknat inte längre tillhör denna grupp (beräkningen
gjordes i mars 2018).
Budget 2019 ligger till grund för barn- och elevpeng varför den måste justeras
utifrån faktiska underlag/uppgifter för att vara rättssäker.
Cirka 80% av barn- och utbildningsnämndens driftsbudget är personalkostnader
varför den större delen av anpassningskravet måste göras där. I nuläget handlar
det inte om några uppsägningar då rekryteringsbehovet är större än kravet på
anpassningar.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lyft från i Central samverkansgrupp med
de fackliga organisationerna, som lyfter en oro över de konsekvenser som
budgetanpassningar om 7 miljoner kronor innebär för förvaltningens
verksamheter. De fackliga organisationerna lyfter särskilt att det finns ett ökat
antal elever som har utökade behov i verksamheterna, vilket gör att en minskning
av medel anstränger situationen ytterligare.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 91 den 6 december 2018
- Reviderad tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad 14 december 2018

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Yrkande
Olof Eriksson (S) yrkar:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att genomföra generella anpassningar på 3% för verksamheterna
förskola, grundskola och gymnasium, vilket motsvarar den beräknade
minskningen av bidrag för asyl och etablering.
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram förslag på elevpeng med hänsyn tagen till socioekonomiska faktorer.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett yrkande från Olof Eriksson (S) samt barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott förslag till beslut. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Enheten förskola
Enheten grundskola
Enheten gymnasium
Enheten särskola
Resursenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2017/178

BUN § 192 Uppföljning internkontrollplan 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen samt
till kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert,
med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning
och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda!
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern
kontroll.
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde.
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan).
Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande följa den interna
kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna
kontrollsystemet.
De processer/rutiner som ska följas upp har valts utifrån genomförd riskanalyser.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 92 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad 27 november 2018
- Reviderad: Uppföljning internkontrollplan 2018

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/229

BUN § 193 Internkontrollplan 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2019. Följande
processer/rutiner ska följas upp:
- rutin för uppföljning till barn- och utbildningsnämnden av elever som ej når
målen per den 31/10, 31/12, 31/3 och 15/6.
- att plan för SBEHA – systematiskt barn- och elevhälsoarbete – rapportering till
barn- och utbildningsnämnden sker kring följande områden:
- skolfrånvaro enheten grundskola
- kränkningar
- att enhetschef skriver under anställningsavtal vad gäller lön från och med den 1
oktober 2018 (delegeringsreglemente).
- rapportering till barn- och utbildningsnämnden av delegeringsärenden enligt
delegeringsreglementet.
- att samtliga enheter har uppdaterade planer för första hjälpen och krisstöd enligt
Åmåls kommuns rutiner.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till barn- och
utbildningsnämnden i november 2018. Förvaltningschef är ansvarig.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en
särskild plan för uppföljning av intern kontroll (internkontrollplan).
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden har en
skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen, men även en
möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna kontrollsystemet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 93 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad 26 november 2018

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/296

BUN § 194 Ansökan om distansstudier
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja distansstudier via Sofia Distans
för Angelique Boström under perioden 2019-01-01-2019-06-10.
Kostnaden för utbildningen via Sofia Distans (39 585 kr) täcks av Åmåls
kommuns skolpeng.

Sammanfattning av ärendet
Den 23 november 2018 inkom en ansökan från Angelique Boströms
vårdnadshavare, Jan Boström, om att Angelique under perioden 2019- 01-09 –
2019-06-10 skall bedriva grundskolestudier på distans med hjälp av Sofia Distans.
Anledningen till ansökan är att vårdnadshavarens arbete tillfälligt förlagts till Las
Palmas. Studiematerial skickas till Las Palmas och vårdnadshavare kommer att
handleda Angelique i studierna.
Utbildningen via Sofia Distans följer helt grundskolans timplan och
undervisningen följer den svenska läroplanen i samtliga ämnen.
Åmåls kommuns skolpeng täcker väl kostnaderna för distansutbildningen via
Sofia Distans.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 90 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Kent Jönsson daterad 6 december 2018
- Reviderad ansökan om distansstudier

Beslutet skickas till
Enheten grundskola
Vårdnadshavare Jan Boström
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/279

BUN § 195 Skolchef enligt Skollag 2010:800
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningen till skolchef enligt Skollag 2010:800 2 kap 8 a §.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2018 infördes en ändring i Skollagen (2010:800, 2 kap. 8 a §) som
innebär att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen.
Skolchefen ska ha tillsyn över att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Rollen som skolchef är inte en ny
ansvarsnivå, utan en ny funktion hos huvudmannen. Huvudmannen kan utse en
skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för olika delar av
verksamheten.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 94 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad 23 november 2018

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Catrin Eriksson
Kommunstyrelsen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/261

BUN § 196 Läsårstider 2019/2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer läsårstider för läsåret 2019/2020 enligt
barn- och utbildningsförvaltningens förslag nedan:
Elever
Läsårsram

2019-08-19 – 2020-06-11 (student 12 juni)

Hösttermin

2019-08-19 (måndag) – 2019-12-20 (fredag) (83 dagar)

Lov

2019-09-27 (fredag)
2019-10-28 – 2019-11-04 (v 44 + måndag 4 november)

Vårtermin

2020-01-09 – 2020-06-11 (student 12 juni)

Lov

2020-02-24 – 2020-02-28
2020-04-09 – 2020-04-17
2020-04-30 (1 dag)
2020-05-22 (1 dag)

Antal skoldagar
83 + 95 = 178 dagar
Personal
Läsårsram

2019-08-12 – 2020-06-18
11 juni avslutning för alla elever utom åk 3 på gymnasiet
11 juni K-dag för alla pedagoger m ferietjänst som är
Klassföreståndare i åk 3 på gymnasiet.
12 juni avslutning – student för åk 3 på gymnasiet
12 juni K-dag för alla pedagoger m ferietjänst utom
Klassföreståndare för åk 3 på gymnasiet

K-dagar

2019-08-12 – 2019-08-16 (5 dagar)
2019-09-27 (1 dag)
2019-11-04 (1 dag)
2020-01-07 – 2020-01-08 (2 dagar)
2020-04-09 (1 dag)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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2020-04-30 (1 dag)
2020-06-12 – 2020-06-18 (5 dagar)
Lov

2019-10-28 – 2019-11-01 (5 dagar)
2019-12-20 – 2020-01-06
2020-02-24 – 2020-02-28 (5 dagar)
2020-04-10 – 2020-04-17 (4 dagar)
2020-05-22 (1 dag)

Antal
arbetsdagar

178 + 16 = 194 dagar

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstider
2019/2020 enligt nedan:
Elever
Läsårsram

2019-08-19 – 2020-06-11 (student 12 juni)

Hösttermin

2019-08-19 (måndag) – 2019-12-20 (fredag) (83 dagar)

Lov

2019-09-27 (fredag)
2019-10-28 – 2019-11-04 (v 44 + måndag 4 november)

Vårtermin

2020-01-09 – 2020-06-11 (student 12 juni)

Lov

2020-02-24 – 2020-02-28
2020-04-09 – 2020-04-17
2020-04-30 (1 dag)
2020-05-22 (1 dag)

Antal skoldagar
83 + 95 = 178 dagar
Personal
Läsårsram

2019-08-12 – 2020-06-18
11 juni avslutning för alla elever utom åk 3 på gymnasiet
11 juni K-dag för alla pedagoger m ferietjänst som är
Klassföreståndare i åk 3 på gymnasiet.
12 juni avslutning – student för åk 3 på gymnasiet
12 juni K-dag för alla pedagoger m ferietjänst utom

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Klassföreståndare för åk 3 på gymnasiet
K-dagar

2019-08-12 – 2019-08-16 (5 dagar)
2019-09-27 (1 dag)
2019-11-04 (1 dag)
2020-01-07 – 2020-01-08 (2 dagar)
2020-04-09 (1 dag)
2020-04-30 (1 dag)
2020-06-12 – 2020-06-18 (5 dagar)

Lov

2019-10-28 – 2019-11-01 (5 dagar)
2019-12-20 – 2020-01-06
2020-02-24 – 2020-02-28 (5 dagar)
2020-04-10 – 2020-04-17 (4 dagar)
2020-05-22 (1 dag)

Antal
arbetsdagar

178 + 16 = 194 dagar

Enligt Skollag 2010:800 kap 7, 17 § får den obligatoriska verksamheten högst
omfatta 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex
timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller
andra helgdagar.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om läsårstider för varje läsår enligt
Skollag 2010:800.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 95 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 6 november 2018.
- Läsårstider 2019/2020

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/249

BUN § 197 Motion - barnomsorg dygnet runt Lisbeth Vestlund (-)
Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att:
- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för
barnomsorg efter kl 20.30 (nattetid och helger - dygnet runt).
- när riktlinjer för barnomsorg efter kl 20.30 (nattetid och helger - dygnet runt) är
framtagna göra en kartläggning av behovet i form av en enkät till vårdnadshavare
med barn i åldern 0 – 12 år i Åmåls kommun.
- när behovet är kartlagt beräkna kostnader för införande av barnomsorg efter
20.30 (nattetid och helger - dygnet runt).
Ovanstående ska presenteras för kommunfullmäktige senast november 2019.

Jäv
Peter Vestlund (L) deltar inte beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Vestlund (-) inkom den 26 september 2018 med en motion gällande
behovet av barnomsorg dygnet runt. Vestlund menar att det är viktigt att utöka
barnomsorgen i Åmåls kommuns öppettider för att underlätta för de
vårdnadshavare som till exempel arbetar på annan ort eller arbetar på obekväma
tider. För att dessa ska kunna bo kvar i Åmål och samtidigt behålla sina arbeten är
det av vikt att kunna lämna sina barn hos barnomsorgen på andra tider än de som
idag erbjuds, menar Vestlund.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 96 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 21 november 2018
- Motion av Lisbeth Vestlund (-) inkommen den 26 september 2018
- KF § 175 daterad den 26 september 2018

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/280

BUN § 198 Timplan förskoleklass fr o m ht 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta timplan för förskoleklass från och
med höstterminnen 2019 utifrån Skollag 2010:800.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollag 2010:800 7 kap. 17 § ska en elev i förskoleklass delta i den
verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har
giltigt skäl att utebli. Lagen anger att förskoleklassen som mest får omfatta 190
dagar per läsår och att verksamheten inte får förläggas på lördagar, söndagar eller
andra helgdagar. Skoldagen får bestå av, som längst, sex timmar per dag.
Ett läsår ska omfatta 525 undervisningstimmar (Skollag 2010:800 9 kap 7 §).
Förslaget som barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram omfattar 534
undervisningstimmar.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 97 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Kent Jönsson daterad den 21 november 2018

Beslutet skickas till
Enheten grundskola
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/281

BUN § 199 Timplan för elever som läser ämnen
i grundsärskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta timplan för elever som läser
ämnen i grundsärskola.

Sammanfattning av ärendet
Svensk Författningssamling SFS 2011:185 Skolförordning reglerar timplan för
grundsärskola. Barn- och utbildningsnämnden bör regelbundet revidera denna
timplan för att anpassa timplanen efter de bestämmelser som anges i
Skolförordningen (SFS 2011:185). Den totala undervisningstiden regleras i
Skollagen 2010:800 11 kap. 7 §.
För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till
grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser.
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är
anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den
som ges i grundskolan.
Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en
kombination av dessa. Utbildning inom ämnesområdet är avsedd för elever som
inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 98 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell-Bergling daterad den 27 november 2018
- Timplan för elever som läser ämnen i grundsärskolan

Beslutet skickas till
Enheten särskola
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/282

BUN § 200 Timplan för elever som läser
ämnesområden i grundsärskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta timplan för elever som läser
ämnesområden i grundsärskola.

Sammanfattning av ärendet
Svensk Författningssamling SFS 2011:185 Skolförordning reglerar timplan för
grundsärskola. Barn- och utbildningsnämnden bör regelbundet revidera denna
timplan för att anpassa timplanen efter de bestämmelser som anges i
Skolförordningen (SFS 2011:185). Den totala undervisningstiden regleras i
Skollagen 2010:800 11 kap. 7 §.
För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till
grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser. Inom grundsärskolan finns
en särskild inriktning som benämns som träningsskola. Träningsskolan är avsedd
för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen,
och istället läser ämnesområden.
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är
anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den
som ges i grundskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom
ämnesområden, eller en kombination av dessa.
Träningsskolans kursplan rymmer de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet,
kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 99 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell-Bergling daterad den 27 november 2018
- Timplan för elever som läser ämnesområden i grundsärskolan

Beslutet skickas till
Enheten särskola
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/250

BUN § 201 Förtydligande: definition av
byggnadstekniska alternativ
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följande definition av
byggnadstekniska alternativ ska gälla vid styrgrupp skolas fortsatta arbete:
I projekteringen av ny F-3 skola inklusive fritidshem och särskola ska
utformningen av byggnadens exteriör, interiör och tekniska system (uppvärmning,
ventilation, med mera) och dess kostnad sättas i förhållande till framtida drift- och
underhållskostnader.

Sammanfattning av ärendet
Styrgruppen för nya skolan sammanträdde för första gången den 27 september
2018 och där påpekades behovet av att förtydliga vissa formuleringar i
kommunfullmäktiges beslut (KF § 16, 2018-01-31). Detta gällde särskilt
formuleringen ”byggnadstekniska alternativ”. Styrgruppen ajournerade sitt möte
den 27 september för att förankra vad lydelsen innebär hos de politiska
grupperingarna.
Mötet återupptogs den 6 december. Styrgruppen tog då fram ett förslag till
förtydligande av formuleringen ”byggnadstekniska alternativ”.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 100 den 6 december 2018
- Protokoll styrgrupp skola daterat 6 december 2018

Beslutet skickas till
Styrgrupp för nya Rösparksskolan
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/210

BUN § 202 Grundbelopp till fristående
gymnasieskolor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2019 till fristående
gymnasieskolor, med hänvisning till 16 kap. 52 § Skollag (2010:800):
Kronor per program, elev och år:
Program

2019

Barn- och fritidsprogrammet

BF

128 614

Ekonomiprogrammet

EK

94 059

El- och energiprogrammet

EE

138 111

Estetiska programmet, inriktningen bild

ESBIL

129 112

Estetiska programmet, inriktningen musik

ESMUS

155 600

Handels- och administrationsprogrammet

HA

136 453

Industritekniska programmet

IN

175 286

Introduktionsprogram

IM

150 293

Naturvetenskapsprogrammet

NA

106 862

Samhällsvetenskapsprogrammet

SA

97 468

Teknikprogrammet

TE

111 932

För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande utbildning inom
gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala
bidragsbelopp enligt riksprislistan.
Barn- och utbildningsnämnden ger enhetschef enheten gymnasium delegation på
delgivning av beslut till fristående huvudman.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens bidrag till fristående verksamhet beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de program och inriktningar
som kommunen erbjuder. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett
tilläggsbelopp. Inför varje nytt år ska grundbelopp per elev fastställas av barnoch utbildningsnämnden och kan revideras under året om budgetförutsättningar
har ändrats. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande
utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som
har beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens
hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.
Kommunens bidrag till fristående verksamhet beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de program och inriktningar
som kommunen erbjuder. Kommunen ska redovisa hur bidraget har beräknats.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 101 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 30 november 2018

Beslutet skickas till
Enheten gymnasium
Fristående gymnasieskolor med elever folkbokförda i Åmåls kommun
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/211

BUN § 203 Interkommunal ersättning 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för
2019.
Kronor per program, elev och helår:
Program

2019

Barn- och fritidsprogrammet

BF

121 334

Ekonomiprogrammet

EK

88 735

El- och energiprogrammet

EE

130 293

Estetiska programmet, inriktningen bild

ESBIL

121 804

Estetiska programmet, inriktningen musik

ESM US

146 793

Handels- och administrationsprogrammet

HA

128 729

Industritekniska programmet

IN

165 364

Introduktionsprogram

IM

141 922

Naturvetenskapsprogrammet

NA

100 813

Samhällsvetenskapsprogrammet

SA

91 951

Teknikprogrammet

TE

105 597

Vård- och omsorgsprogrammet

VO

114 724

Individuellt program

IAIND

471 090

Administration, handel och varuhantering

AHADM

262 320

Gymnasiesärskola

Sammanfattning av ärendet
Om kommunen antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen ska
kommunen ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes
hemkommun (16 kap. 50 § Skollag (2010:800).
Ersättningen beräknas på samma sätt som grundbelopp till fristående huvudmän,
med undantag för 6 % momskompensation. I ersättningen ingår inte resurser för
särskilt stöd.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 102 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 30 november 2018

Beslutet skickas till
Enheten gymnasium
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/212

BUN § 204 Grundbelopp år 2019 till fristående
förskola; Ekonomisk förening
föräldrakooperativet Barnhagen
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2019 till
Ekonomiska föreningen föräldrakooperativet Barnhagen, med egen kö och
avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med
hänvisning till 8 kap. 22 § (förskola) Skollag (2010:800):
Kronor per barn och år:
Förskola 1-< 3 år
136 881
Förskola 3-5 år
105 257
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning
av beslut till fristående huvudman.

Sammanfattning av ärendet
Grundbeloppet baseras på budget och helår och varierar dels beroende på om den
fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering
eller administrerar detta själv samt dels beroende på val av fria nyttigheter.
Barnhagen har valt att administrera egen kö samt avgiftsdebitering. Bidraget
minskas därför med kommunens genomsnittliga budgeterade barnomsorgsavgift
från vårdnadshavare. I avtal har överenskommits att Barnhagen är ansluten till
kommunens barnförsäkring.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 103 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 30 november 2018
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2019

Beslutet skickas till
Ekonomiska föreningen föräldrakooperativet Barnhagen
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/213

BUN § 205 Grundbelopp år 2019 till fristående
förskola; Förskolan Lyckan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2019 till Föreningen
för kristen barnomsorg i Åmål, Förskolan Lyckan, ansluten till kommunens kö
samt avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter, med hänvisning till 8
kap. 22 § Skollag (2010:800):
Kronor per barn och år:
Förskola 1-< 3 år
145 266
Förskola 3-5 år
110 498
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning
av beslut till fristående huvudman.

Sammanfattning av ärendet
Grundbeloppet baseras på budget och helår och varierar dels beroende på om den
fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering
eller administrerar detta själv samt dels beroende på val av fria nyttigheter.
Förskolan Lyckan är ansluten till kommunens barnförsäkring samt till kommunal
kö och avgiftsadministration.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 104 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 30 november 2018
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2019

Beslutet skickas till
Förskolan Lyckan
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/214

BUN § 206 Grundbelopp år 2019 till fristående
förskola; Förskolan Myran ekonomisk förening
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2019 till Förskolan
Myran i Åmål ekonomisk förening ansluten till kommunens kö samt
avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med
hänvisning till 8 kap. 22 § Skollag (2010:800):
Kronor per barn och år:
Förskola 1-< 3 år
142 806
Förskola 3-5 år
108 038
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning
av beslut till fristående huvudman.

Sammanfattning av ärendet
Grundbeloppet baseras på budget och helår och varierar dels beroende på om den
fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering
eller administrerar detta själv samt dels beroende på val av fria nyttigheter.
I avtal har överenskommits att Förskolan Myran är ansluten till kommunens
barnförsäkring. Dessutom erhålles specialpedagogiska insatser i kommunal regi.
Förskolan Myran har valt att vara ansluten till kommunal kö samt
avgiftsadministration.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 105 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 30 november 2018
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2019

Beslutet skickas till
Förskolan Myran i Åmål ekonomisk förening
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/215

BUN § 207 Grundbelopp år 2019 till fristående
förskola; Förskolan Pärlan ekonomisk förening
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2019 till Förskolan
Pärlan ekonomisk förening ansluten till kommunens kö samt
avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med
hänvisning till 8 kap. 22 § Skollag (2010:800):
Kronor per barn och år:
Förskola 1-<3 år
145 266
Förskola 3-5 år
110 498
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning
av beslut till fristående huvudman.

Sammanfattning av ärendet
Grundbeloppet baseras på budget och helår och varierar dels beroende på om den
fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering
eller administrerar detta själv samt dels beroende på val av fria nyttigheter.
I avtal har överenskommits att Förskolan Pärlan är ansluten till kommunens
barnförsäkring.
Förskolan Pärlan har valt att vara ansluten till kommunal kö samt
avgiftsadministration.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 106 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 30 november 2018
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2019

Beslutet skickas till
Förskolan Pärlan ekonomisk förening
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/216

BUN § 208 Grundbelopp år 2019 till fristående
förskola; Tössebobarna ekonomisk förening
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2019 till
Tössebobarna ekonomisk förening ansluten till kommunens kö samt
avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med
hänvisning till 25 kap. 11 § Skollag (2010:800):
Kronor per barn och år:
Pedagogisk omsorg, 1-5 år
121 419
Pedagogisk omsorg 6-12 år
42 809
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning
av beslut till fristående huvudman.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen bedriver inte längre verksamheten pedagogisk omsorg.
Grundbeloppet har därför beräknats utifrån 2018 års bidragsbelopp uppräknat
med 2 %. Grundbeloppet varierar dels beroende på om den fristående
huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering eller
administrerar detta själv samt dels beroende på val av fria nyttigheter.
I avtal har överenskommits att Tössebobarna är ansluten till kommunens
barnförsäkring.
Tössebobarna har valt att vara ansluten till kommunal kö samt
avgiftsadministration.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 107 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 30 november 2018
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2019

Beslutet skickas till
Tössebobarna ekonomisk förening
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/217

BUN § 209 Grundbelopp år 2019 till fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem;
Föreningen Edsleskogs friskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2019 till Föreningen
Edsleskogs friskola efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med hänvisning
till 8 kap. 22 § (förskola), 9 kap. 20 § (förskoleklass), 10 kap. 38 § (grundskola)
samt 14 kap. 16 § (fritidshem) Skollag (2010:800).
Kronor per elev och år:
Förskola 1-<3 år
145 266
Förskola 3-5 år
110 498
Förskoleklass
48 498
Grundskola skolår 1-3
82 794
Grundskola skolår 4-6
89 195
Fritidshem
45 368
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning
av beslut till fristående huvudman.

Sammanfattning av ärendet
Grundbeloppet baseras på budget och helår och varierar dels beroende på om den
fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö och avgiftshantering
(kopplat till förskola och fritidshem) eller administrerar detta själv samt dels
beroende på val av fria nyttigheter.
I avtal har överenskommits att Edsleskogs friskola är ansluten till kommunens
barn-/elevförsäkring. Avdrag för denna fria nyttighet görs på grundbeloppet.
Edsleskogs friskola har valt att vara ansluten till kommunal kö samt
avgiftsadministration vad gäller förskola och fritidshem och avdrag sker därmed
för en administrativ kostnad.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 108 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 30 november 2018
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2019

Beslutet skickas till
Föreningen Edsleskogs friskola
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18

36 (42)

Dnr BUN 2018/218

BUN § 210 Grundbelopp år 2019 till fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem;
Natur & Miljöskolan i Åmål AB
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2019 till Natur- &
Miljöskolan i Åmål aktiebolag, med hänvisning till 9 kap. 20 § (förskoleklass), 10
kap. 38 § (grundskola) samt 14 kap. 16 § (fritidshem) Skollag (2010:800):
Kronor per elev och år:
Fritidshem
45 368
Förskoleklass
48 498
Grundskola skolår 1-3
82 794
Grundskola skolår 4-6
89 195
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning
av beslut till fristående huvudman.

Sammanfattning av ärendet
Grundbeloppet baseras på budget och helår och varierar beroende på om den
fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering
(kopplat till fritidshem) eller administrerar detta själv.
Natur- & Miljöskolan har valt att vara ansluten till kommunal kö samt
avgiftsadministration vad gäller förskola och fritidshem och avdrag sker därmed
för en administrativ kostnad.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 109 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 30 november 2018
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2019

Beslutet skickas till
Natur- & Miljöskolan i Åmål aktiebolag
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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Dnr BUN 2018/219

BUN § 211 Interkommunal ersättning 2019
förskole- och grundskoleverksamhet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för
år 2019:
Kronor per barn/elev och år:
Förskola 1-<3 år
Förskola 3-5 år
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola skolår 1-3
Grundskola skolår 4-6
Grundskola skolår 7-9

131 200
102 000
38 750
45 800
77 085
83 125
85 900

Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollag (2010:800) ska Åmåls kommun ta emot barn/elever från andra
kommuner om det med hänsyn till barnet/elevens personliga förhållande finns
särskilda skäl. Åmåls kommun ska då ersättas för sina kostnader av elevens
hemkommun. På samma sätt betalar Åmåls kommun ersättning när barn/elever
folkbokförda i Åmåls kommun går i andra kommuners förskole- och
grundskoleverksamhet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 110 den 6 december 2018
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 30 november 2018

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Skolassistenter
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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BUN § 212 Information/meddelande
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om följande:
- Luciafirande inom enheten förskola
- Avtal gymnasiesamverkan Säffle-Åmål
- Beslut Länsförsäkringar angående stöld av datorer
- Extra internkontroll ID-brickor
- Beslut om avstängning – Karlbergsskolan
- Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram KAU, RUC
- Statens kulturråd: Fördelning av statsbidrag läsfrämjande insatser i förskolan
- Skolverket:


Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m



Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2017/2018



Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018



Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för
2018/2019



Statsbidrag till skolhuvudmän inom ramen för samverkan för bästa skola
och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända för 2018/2019



Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier
för 2018/2019



Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2017/2018



Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller
specialpedagogiska insatser för 2017



Statsbidrag för undervisning under skollov för 2018

__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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BUN § 213 Rapportering till huvudman kring
delegeringsärende, barn- och
utbildningsnämndens delegeringsreglemente
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring delegeringsärenden.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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BUN § 214 Rapportering till huvudman kring
åtgärder mot kränkande behandling enligt
Skollag 2010:800
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring åtgärder mot kränkande
behandling.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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BUN § 215 Rapportering till huvudman kring
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om inkomna klagomål.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18
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BUN § 216 Rapportering till huvudman kring
enhetschefers/förskolechefers/rektorers
arbetstid
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om
enhetschefers/förskolechefers/rektorers arbetstid.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

